
A EFETIVAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS ANTE A CRISE 

DE REFUGIADOS NA EUROPA 
 

Wellington Nunes Franco 

Graduando em Direito 

Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo  

well.nf94@gmail.com 

 

Caíque Thomaz Leite da Silva 

Doutorando em Direito Público 

Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo 

caique.thomaz@hotmail.com 

 

Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: O presente estudo visa demonstrar que o bloco europeu trabalha para a efetivação 

dos direitos humanos de refugiados, pois mesmo com a atual crise de refugiados, é possível 

verificar avanços acerca da concretização dos tratados internacionais. A necessidade recai 

sobre as constantes notícias e estudos que relatam a omissão da União Europeia quanto à 

imigração massiva, ora, é mister esclarecer tal equívoco. Para tanto, foi usada farta fonte 

bibliográfica, além de notícias relevantes sobre o assunto, bem como a legislação 

internacional. Em 2015, diante a entrada massiva de imigrantes no continente europeu, as 

respectivas autoridades foram obrigadas a tomar decisões rápidas para cuidar deles, porém o 

que mais se noticiou foram o uso dos militares e outras medidas que inibissem a entrada de 

imigrantes, o que acarretou numa sensação de omissão para com os direitos humanos. Deve-

se considerar que muitos refugiados estão nesta condição por conta de guerras e atuação de 

terroristas, tanto é que os sírios formam grande parte da população refugiada; o que exige 

maior atenção para estas pessoas, tendo em vista a fragilidade social. Porém, aliado ao fato 

que é neste mesmo momento da crise imigratória que ocorre os atentados terroristas, percebe-

se a preocupação dos líderes europeus com a questão de segurança internacional. Logo, não 

há como considerar categoricamente que a política adotada pela União Europeia fere ou não 

cumpre os encargos previstos em sede de legislação internacional, em especial com o Tratado 

de Genebra ou a Convenção de Nova York. Para uma conclusão apurada, todos os prismas 

das medidas de imigrantes devem ser analisadas detalhadamente. Ademais, a legislação 

internacional dá aso para que a própria segurança seja preservada, pois é ilógico que um 

Estado-membro coloque em risco sua jurisdição enquanto acolhe os refugiados. Frise-se que 

para atender a população de imigrantes os países enfrentam fatores culturais, de segurança, e 

socioeconômicos, que limitam a absorção do total de quem solicita o refúgio. De outro lado, o 

bloco europeu possui outras formas de garantir a dignidade dos refugiados, chancelados 

inclusive pela Convenção de Genebra, recentemente a Alemanha liderou um acordo bilateral 

com a Turquia com a finalidade de contenção dos refugiados em seu território, a Inglaterra e 

Suécia destinaram recursos financeiros para campos de refugiados e outros organismos para 

que sejam fomentadas atividades de recuperação deles; além da chance de realocação dos 

imigrantes em países que não atravessam determinada crise e possam oferecer ajuda. Diante 

do exposto, com a existência e exercício dos vários meio de negociação internacional para 

resolver o impasse da imigração, é no mínimo unilateral a concepção de que apenas 

recebendo os imigrantes no bloco europeu é que os diplomas internacionais estar-se-iam 

sendo cumpridos, de modo que, tal idéia deve ser desconcebida e os outros aspectos levados 

em conta, para que se conclua que as medidas tomadas estão a respeitar os ditames legais e 

podem paulatinamente serem melhoradas. 



 

PALAVRAS-CHAVE: Imigração; Refugiados; Terrorismo. 


